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KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR 

 

Nr. ________ Prot.                                                                        Tiranë, më ___.___.2021 

 

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR 

(Mbledhje e realizuar me video konferencë) 

 

(Mbajtur, më 12.03.2021) 

 

Drejton mbledhjen Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, zonja Naureda Llagami. 

 

Mbledhja u zhvillua në ambientet e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Filloi në orën 15:00 

dhe mbaroi në orën 15:36. 

 

Në mbledhje ishin të pranishëm: 

1. Naureda Llagami   (kryetare) 

2. Maksim Qoku    (zëvendëskryetar) 

3. Medi Bici    (anëtar) 

4. Fatmira Luli    (anëtare) 

5. Dritan Hallunaj   (anëtar) 

6. Ilir Toska    (anëtar) 

7. Alban Toro    (anëtar) 

8. Marçela Shehu   (anëtare) 

9. Brikena Ukperaj   (anëtare) 

10. Erjon Muharremaj   (anëtar) 

 

Shënim: Nuk mori pjesë në mbledhje anëtarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. 

Brunilda Kadi. 

 

Merrnin pjesë gjithashtu nëpërmjet platformës:  

1. Rudin Baqli, Sekretar i Përgjithshëm pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
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2. Helena Papa, Drejtore pranë Kabinetit të Kryetarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

3. Vildan Kaloshi, Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Juridike. 

4. Entela Dobi, Përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë. 

5. Përfaqësues të misioneve EURALIUS dhe USAID. 

6. Pjesë nga stafi administrativ i KLGJ-së. 

 

RENDI I DITËS: 

1. Shqyrtimi i 4 projektvendimeve të përgatitura nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës 

(relator z. Ilir Toska): 

1.1 “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. {...}”. 

1.2 “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidates znj. {...}”. 

1.3 “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. {...}”. 

1.4 “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. {...}”. 

 

 

 Naureda Llagami: Përshëndetje të gjithëve! 

 Po fillojmë mbledhjen e datës 12 mars. Në fakt, kjo është një mbledhje shumë e 

rëndësishme.  

Më lejoni të nderuar kolegë!  

Të nderuar të pranishëm! 

Të nderuar partnerë! 

Sot për ne është një ditë shumë e rëndësishme. Kemi mbërritur në një gur 

kilometrik të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë që lidhet me funksionalizimin e plotë 

të Gjykatës së Lartë, një premtim që e kemi bërë para qytetarëve por edhe para 

prartnerëve ndërkombëtarë, si pjesë e kushteve që Shqipëria duhet të përmbushë për të 

qenë pjesë e familjes evropiane. Pra një drejtësi funksionale, me gjykata funksionale. Sot 

mund të themi me bindje që e kemi Gjykatën e Lartë. 

Unë dhe kolegët e mi morëm përsipër kostot e kësaj vendimmarrjeje dhe 

zgjodhëm të kemi jo vetëm një Gjykatë të Lartë funksionale, por gjithashtu një Gjykatë të 

Lartë cilësore, duke hapur rrugën për promovim kandidatëve të cilët jo vetëm janë 

profesional por edhe të papërlyer. E kemi thënë gjithmonë se sistemi duhet të jetë jo 
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vetëm të ndëshkojë dhe të largojë ato që janë të padenjë apo të korruptuar, por edhe të 

promovojë ata që janë profesionistë, të përkushtuar dhe me integritet.  

Ashtu siç vepruam edhe vjet, një vit më parë, me kandidatët që nga radhët e 

juristëve të spikatur, ne synuam që nga radhët e gjyqësorit të përzgjedhim më të mirët. 

Prandaj e themi me bindje, se kandidaturat që i propozojmë sot Presidentit të Republikës 

janë disa nga kontributet më cilësore në gjykatat tona. Kjo reformë është një sakrificë e 

madhe si nga komuniteti i gjyqtarëve ashtu edhe nga qytetarët, mbi të gjitha, për t’i 

vendosur këto standarde besueshmërie. 

Ju falënderoj të gjithëve për nxitjen pozitive, që ne ta bënim Gjykatën e Lartë sa 

më parë, por edhe për besimin që kjo gjykatë do të vendosë standardet e drejtësisë së re.    

Sipas rendit të ditës sot kemi në shqyrtim 4 projektpropozimet të cilat janë hartuar 

nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës dhe që do të propozohen dhe do relatohen nga 

zoti Toska. 

  

 Ilir Toska: Faleminderit!  

 Sipas katër projektvendimeve që ju janë paraqitur për shqyrtim, që kanë të bëjnë 

me propozimet drejtuar Presidentit të Republikës sa i përket emërimit në Gjykatën e 

Lartë të kandidatit z.{...}, të kandidates znj.{...}, të kandidaitit z.{...} dhe të kandidatit 

z.{...}, ky është momenti final i përmbylljes së katër procedurave të ngritjes në detyrë për 

në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, sa i përket katër pozicioneve të lira të 

shpallura nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, në fushën e së drejtës penale. 

Për projektvendimet e paraqitura ju është dërguar edhe relacioni shpjegues. 

Fillimisht më lejoni t’ju parashtroj procedurat e ndjekura lidhur me plotësimin e 

katër pozicioneve të lira në fushën e së drejtës penale, meqenëse tashëm jemi në 

finalizimin e këtyre procedurave.  

Këshilli i Lartë Gjyqësor, pas plotësimit të kuadrit ligjor nëpërmjet miratimit të 

akteve nënligjore të autorizuara nga ligji, në ushtrim të përgjegjësisë për 

mbarëvajtjen e sistemit gjyqësor dhe në veçanti të funksionit të ngritjes në detyrë 

të gjyqtarëve të të gjitha niveleve, në kuadër të plotësimit të pozicioneve të lira në 

Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, ndër të tjera, ka hapur procedurat e ngritjes në 

detyrë për katër pozicione të lira në fushën e të drejtës penale, respektivisht me Vendimet 

nr. 241, nr. 242, nr. 243 dhe nr. 244, datë 09.07.2020. 
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Në procedurat e ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë, për katër pozicionet e lira 

në fushën e të drejtës penale, brenda afatit të kandidimit që përfundoi më datë 

30.07.2020, kandiduan gjithsej tetë kandidatë dhe konkretisht: znj. {...}; znj. {...}; znj. 

{...}; z. {...}; znj. {...}; znj. {...}; z. {...} dhe z. {...}. Nga këta kandidatë, tre prej tyre, 

konkretisht znj. {...}, znj. {...} dhe znj. {...}, kandiduan vetëm për një nga pozicionet e 

lira. Ndërsa znj. {...} kandidoi për dy nga pozicionet e lira. Kurse katër kandidatët e tjerë 

kandiduan për tre nga pozicionet e lira. Konkretisht, për pozicionin e shpallur me 

vendimin nr. 241, datë 09.07.2020, kanë kandiduar: {...}, {...}, {...}, {...}; për pozicionin 

e shpallur me vendimin nr. 242, datë 09.07.2020, kanë kandiduar: {...}, {...}, {...}, {...}, 

{...}; për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 243, datë 09.07.2020, kandiduan: {...}, 

{...}, {...}, {...}, {...}; për pozicionin e shpallur me vendimin nr. 244, datë 09.07.2020, 

kandiduan: {...}, {...} dhe {...}. 

Sipas pikës 9, të nenit 48, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar (më poshtë referuar si Ligji për 

Statusin), në një procedurë ngritjeje në detyrë për një pozicion të lirë, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor bën renditjen e kandidatëve që përmbushin kriteret, renditje kjo që bëhet në 

funksion të përzgjedhjes së kandidatit të renditur më lart, i cili do të duhet të ngrihet në 

detyrë në atë pozicion të lirë ose të propozohet për emërim në Gjykatën e Lartë.  

Për të evidentuar kandidatët që përmbushnin kriteret e kandidimit, të emërimit në 

Gjykatën e Lartë në rastin konkret, Këshilli realizoi procedurat e verifikimit të plotësimit 

nga secili kandidat të kritereve të më poshtme:  

1. “përvojës profesionale minimale”, që përcaktohet në pikën 1 të nenit 136 të 

Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe në pikën 5, të nenit 47, të Ligjit “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

2. “mospasjes masë disiplinore në fuqi”, përcaktuar në pikës 8, të nenit 48, të 

Ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

3. “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”, përcaktuar në nenin 

8, të Ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

4. “të pasurisë dhe figurës”, përcaktuar në pikat 7 dhe 8, të nenit 48, të Ligjit 

“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. 

Me synimin për plotësimin në kohë të pozicioneve të lira, ndër të tjera, edhe në 

Gjykatën e Lartë, kjo me qëllim për bërjen e kësaj të fundit funksionale në një kohë sa më 
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të shpejtë, Këshilli, në të gjitha procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatat më të larta ose 

të specializuara, ka konsideruar zhvillimin paralelisht të procedurës së verifikimit të 

kritereve të kandidimit, me atë të vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve për 

secilin nga pozicionet e lira. Kështu, për të filluar në kohë procesin e vlerësimit etik dhe 

profesional të kandidatëve, çka do të mundësonte më pas përmbylljen e procedurës së 

përzgjedhjes së kandidatit të renditur më lart, Këshilli konsideroi ndarjen në dy faza të 

procedurës së verifikimit të kritereve të kandidimit. Në fazën e parë të procedurës së 

verifikimit, kandidatët do t’i nënshtroheshin verifikimit për tre kriteret formale të 

kandidimit, pikërisht atyre të “përvojës profesionale minimale”, të “mospasjes masë 

disiplinore në fuqi” dhe të “mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale”, në 

logjikën sipas të cilës kandidati që nuk i plotësonte këto kritere do të duhej të 

skualifikohej nga kandidimi, duke mos u bërë kështu ai pjesë e procedurës së vlerësimit 

etik dhe profesional, pra për të lehtësuar këtë proces dhe synuar përfundimin në kohë të 

tij. Ndërsa në fazën e dytë të procedurës së verifikimit, kandidatët do t’i nënshtroheshin 

verifikimit të kriterit të pasurisë dhe të figurës. Vetëm pas verifikimit të të gjithë kritereve 

të kandidimit, Këshilli do të vendoste përfundimisht për kualifikimin ose jo të çdo 

kandidati. 

Gjatë procedurave të verifikimit të plotësimit të kritereve të kandidimit, një nga 

kandidatët u tërhoq nga kandidimi, konkretisht znj. {...}. Për këtë shkak, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor vendosi përfundimin e procedurave të ngritjes në detyrë në Gjykatën e Lartë për 

këtë kandidate, me Vendimin nr. 594, datë 26.11.2020. 

Po ashtu, gjatë procedurave të verifikimit të plotësimit të kritereve të kandidimit, 

për një kandidate tjetër, konkretisht znj. {...}, me Vendimin nr. 78, datë 04.03.2021, 

Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi skualifikimin dhe përjashtimin e saj nga procedurat e 

emërimit në Gjykatën e Lartë, në kushtet kur për të u verifikua mosplotësimi i kriterit të 

“mospasjes masë disiplinore në fuqi”, ndërsa ndaj kandidates ishte dhënë masa 

disiplinore “shkarkim nga detyra”, me Vendimin nr. 341, datë 01.02.2021, të Komisionit 

të Pavarur të Kualifikimit. 

Për gjashtë kandidatët e tjerë, Këshilli i Lartë Gjyqësor verifikoi plotësimin nga 

ata të të gjitha kritereve të kandidimit, duke vendosur kualifikimin e tyre dhe vijimin e 

procedurave përkatëse për ngritjen në detyrë/emërimin në Gjykatën e Lartë, për 

pozicionet e lira respektive ku ata kanë kandiduar. Konkretisht:   
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1) Për znj. {...}, kualifikimi është vendosur me Vendimin e Këshillit nr. 382, datë 

02.10.2020. 

2) Për znj. {...}, kualifikimi është vendosur me Vendimin e Këshillit nr. 446, datë 

14.10.2020. 

3) Për z. {...}, kualifikimi është vendosur me Vendimin e Këshillit nr. 381, datë 

02.10.2020. 

4) Për znj. {...}, kualifikimi është vendosur me Vendimin e Këshillit nr. 462, datë 

19.10.2020. 

5) Për z. {...}, kualifikimi është vendosur me Vendimin e Këshillit nr. 490, datë 

20.10.2020. 

6) Për z. {...}, kualifikimi është vendosur me Vendimin e Këshillit nr. 491, datë 

20.10.2020.  

Siç u parashtrua, krahas procedurave të verifikimit të kritereve të kandidimit, 

paralelisht, për kandidatët kanë vijuar edhe procedurat e vlerësimit etik dhe profesional, 

konkretisht: 1) vlerësimi me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016 

(periudhën e rivlerësimit kalimtar), referuar pikës 5, të nenit 171, të Ligjit për Statusin; 2) 

vlerësimi i përshpejtuar për vitin 2019, referuar pikës 3, të nenit 25, “Dispozitë 

kalimtare”, shtuar në këtë ligj me Ligjin nr.48/2019. 

Ndërsa proceset e verifikimit të kritereve të kandidimit dhe atyre të vlerësimit etik 

dhe profesional të kandidatëve vijonin, për përfundimin në kohë të procedurave tërësore 

të ngritjes në detyrë, propozimit për emërim në Gjykatën e Lartë, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, me Vendimin nr. 55, datë 16.02.2021, filloi procedurat e përzgjedhjes së 

kandidatëve, ndër të tjera, edhe të atyre që kanë kandiduar për katër pozicionet e lira në 

fushën e të drejtës penale, të shpallura me Vendimet e Këshillit nr. 241, nr. 242, nr. 243 

dhe nr. 244, datë 09.07.2020.  

Sa i përket procedurës së përzgjedhjes, kandidatët janë njoftuar rregullisht. Nuk 

kanë pasur kontestim për relatorin apo ndonjë anëtar tjetër të Këshillit. 

Gjatë procedurës së përzgjedhjes, në zbatim të shkronjës “a”, pika 47, të Vendimit 

të Këshillit nr.70, datë 07.02.2020, “Mbi kriteret dhe procedurat e ngritjes në detyrë të 

gjyqtarëve”, u administrua dokumentacioni përkatës të secilit kandidat, dokumentacion 

ky që gjendet në dosjet e tyre personale apo në praktikat dokumentare të procedurave të 

verifikimit të plotësimit të kritereve të kandidimit. Po ashtu, u administruan edhe 
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vendimet përkatëse të Këshillit në lidhje me dy vlerësimet etike dhe profesionale për të 

gjithë kandidatët.  

Kështu: Për kandidaten znj. {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe 

profesionale të miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 5, datë 

14.01.2021 dhe nr. 6, datë 14.01.2021. 

Për kandidaten znj. {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 7, datë 14.01.2021 dhe nr. 8, 

datë 14.01.2021.  

Për kandidatin z. {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 52, datë 12.02.2021 dhe nr. 65, 

datë 25.02.2021.  

Për kandidaten znj. {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 67, datë 01.03.2021 dhe nr. 68, 

datë 01.03.2021.  

Për kandidatin z. {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 36, datë 28.01.2021 dhe nr. 37, 

datë 28.01.2021.  

Për kandidatin z. {...} u administruan dy vlerësimet etike dhe profesionale të 

miratuara me Vendimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 48, datë 11.02.2021 dhe nr. 49, 

datë 11.02.2021.  

Ndërkohë, gjatë procedurës së përzgjedhjes, kandidatja znj. {...} paraqiti një 

kërkesë, protokolluar në Këshill më datë 02.03.2021, nëpërmjet të cilës ka parashtruar 

tërheqjen nga kandidimi për ngritjen në detyrë në Gjykatën e Lartë, për arsye personale. 

Mbi këtë kërkesë, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur përfundimin e procedurave të 

ngritjes në detyrë për këtë kandidate, me Vendimin nr. 79, datë 05.03.2021. 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të administruar, në përputhje me Kreun IV 

(Hapat, kriteret dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve), të Vendimit të Këshillit nr. 

70, datë 07.02.2020 të KLGJ-së, është realizuar edhe renditja e kandidatëve për secilin 

pozicion të lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur nga Këshilli për ngritjen në 

detyrë/emërimin në Gjykatën e Lartë, duke ndjekur rendin kronologjik të shpalljes së 

tyre. 
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Në lidhje me projektvendimin “Për propozimin për emërim në Gjykatën e 

Lartë, të kandidatit z. {...} - Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e parë të lirë 

në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 241, datë 

09.07.2020, u përfshinë tre kandidatë, konkretisht: znj. {...}; z. {...} dhe z. {...}. Për këta 

kandidatë u verifikua plotësimi i dy kërkesave të ligjës për të qenë pjesë e procedurës së 

përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë, në kushtet kur ata ishin kualifikuar në procedurën e 

ngritjes në detyrë/emërimit ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit, si dhe kishin dy 

vlerësime etike dhe profesionale, sikurse kërkohet për efekt renditjeje nga shkronja “a”, 

pika 9, e nenit 48, të Ligjit për Statusin dhe përcaktohet në shkronjën “c”, pika 7 dhe në 

pikën 46, të Vendimit të Këshillit nr. 70, datë 07.02.2020. 

Bazuar në hapat, kriteret dhe përparësitë e renditjes së kandidatëve, sipas 

përcaktimeve të pikës 9, të Ligjit për Statusin, si dhe Vendimit të Këshillit nr. 70/2020, 

dalë në zbatim të pikës 14, të nenit 48, të Ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nga relatori u realizua procedura e renditjes së 

kandidatëve për pozicionin e parë të lirë në fushën e të drejtës penale. 

Mbi propozimin e tij (relatorit), Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin Paraprak 

të propozimit për emërim nr. 80, datë 09.03.2021, vendosi: 

“1. Miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën 

e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 

241, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Z. {...}; 

3) Znj. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 241, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidatit z. {...}”. 

Vendimi i arsyetuar si më lart, iu njoftua rregullisht, më datë 09.03.2021, në rrugë 

elektronike, kandidatëve z. {...}, z. {...} dhe znj. {...}, të cilët, bazuar në pikën 12, të 

nenit 48, të Ligjit për Statusin, gëzonin të drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi. 

Kandidati z. {...}, në rrugë elektronike, më datë 09.03.2021, konfirmoi marrjen e 

njoftimit për Vendimin. Po ashtu, ky kandidat, në rrugë elektronike, po më datë 



_____________________________________________________________________ 

Mbledhje e Këshillit të Lartë Gjyqësor 

Tiranë, më 12.03.2021  

9 

09.03.2021, i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk gjente arsye për të kontestuar 

vendimin, si dhe se nuk do të paraqiste ankim ndaj tij. 

Kandidati z. {...}, në rrugë elektronike, më datë 09.03.2021, konfirmoi marrjen e 

njoftimit për Vendimin. Po ashtu, ky kandidat, në rrugë elektronike, po më datë 

09.03.2021, i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk kishte asnjë rezervë për 

përmbajtjen dhe konkluzionet e arritura në vendim, si dhe se hiqte dorë nga e drejta e 

ankimit ndaj tij.  

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 09.03.2021, konfirmoi marrjen 

e njoftimit për Vendimin. Po ashtu, kjo kandidate, në rrugë elektronike, më datë 

12.03.2021, i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se hiqte dorë nga e drejta e ankimit 

ndaj vendimit.   

Në kushtet kur kandidatët kanë konfirmuar dakordësinë me Vendimin Paraprak të 

propozimit për emërim nr. 80, datë 09.03.2021, si dhe kanë deklaruar se nuk kanë ankim 

ndaj tij, ky vendim konsiderohet se ka marrë formë të prerë. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 70, të Vendimit të Këshillit nr.70, datë 

07.02.2020, unë si relator i procedurës së përzgjedhjes përgatita projektvendimin 

përfundimtar të propozimit për emërim në Gjykatën e Lartë, të kandidatit të renditur më 

lart, për pozicionin e parë të lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e 

Këshillit nr. 241, datë 09.07.2020.  

Projektvendimi titullohet “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatit z. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 2 pika.  

Pika 1 e projektvendimit përmban propozimin për Presidentin e Republikës, të 

emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe 

publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Lidhur me projektvendimin “Për propozimin për emërim në Gjykatën e 

Lartë, të kandidates znj. {...}” - Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e dytë të 
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lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 242, datë 

09.07.2020, u përfshinë katër kandidatë, konkretisht: znj. {...}; z. {...}; z. {...} dhe z. 

{...}. Siç u parashtrua më herët, për këta kandidatë është verifikuar plotësimi i dy 

kërkesave të ligjës për të qenë pjesë e procedurës së përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë, 

në kushtet kur ata ishin kualifikuar në procedurën e ngritjes në detyrë/emërimit ndërsa 

plotësonin kriteret e kandidimit, si dhe kishin dy vlerësime etike dhe profesionale. 

Edhe në këtë procedurë përzgjedhjeje, bazuar në hapat, kriteret dhe përparësitë e 

renditjes së kandidatëve, sipas përcaktimeve të pikës 9, të Ligjit “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe Vendimit të Këshillit 70, 

datë 07.02.2020, unë si relator kam përgatitur renditjen e kandidatëve për pozicionin e 

dytë të lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 242, datë 

09.07.2020, duke identifikuar dhe kandidatin e renditur më lart. 

Mbi propozimin tim, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin Paraprak të 

propozimit për emërim nr. 81, datë 09.03.2021, vendosi: 

“1. Miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën 

e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 

242, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Znj. {...}; 

2) Z. {...}; Z. {...}; Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 242, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidates znj. {...}”. 

Vendimi i arsyetuar si më lart, iu njoftuar rregullisht, më datë 09.03.2021, në 

rrugë elektronike, kandidatëve znj. {...}, z. {...}, z. {...} dhe z. {...}, të cilët, bazuar në 

pikën 12, të nenit 48, të Ligjit për Statusin, gëzonin të drejtën e ankimit ndaj këtij 

vendimi. 

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 10.03.2021, konfirmoi marrjen 

e njoftimit për Vendimin. Po ashtu, kjo kandidate, në rrugë elektronike, po më datë 

10.03.2021, i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk kishte vërejte për vendimin, 

si dhe nuk do të ushtronte ankim ndaj tij. 

Kandidati z. {...}, në rrugë elektronike, më datë 09.03.2021, konfirmoi marrjen e 

njoftimit për Vendimin. Po ashtu, ky kandidat, në rrugë elektronike, po më datë 
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09.03.2021, i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk kishte asnjë rezervë për 

përmbajtjen dhe konkluzionet e arritura në vendim, si dhe se hiqte dorë nga e drejta e 

ankimit ndaj tij. 

Kandidati z. {...}, në rrugë elektronike, më datë 09.03.2021, konfirmoi marrjen e 

njoftimit për Vendimin. Po ashtu, ky kandidat, në rrugë elektronike, më datë 10.03.2021, 

i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk do të paraqiste ankim ndaj vendimit. 

Kandidati z. {...}, në rrugë elektronike, më datë 09.03.2021, konfirmoi marrjen e 

njoftimit për Vendimin. Po më datë 09.03.2021, ky kandidat i bëri të ditur Këshillit të 

Lartë Gjyqësor se nuk gjente arsye për të kontestuar vendimin, si dhe se nuk do të 

paraqiste ankim ndaj tij. 

Në kushtet kur kandidatët kanë konfirmuar dakordësinë me Vendimin Paraprak të 

propozimit për emërim nr. 81, datë 09.03.2021, si dhe kanë deklaruar se nuk kanë ankim 

ndaj tij, ky vendim konsiderohet se ka marrë formë të prerë. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 70, të Vendimit të Këshillit nr.70, datë 

07.02.2020, unë në cilësinë e relatorit të procedurës së përzgjedhjes kam përgatitur 

projektvendimin përfundimtar të propozimit për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatit të renditur më lart, për pozicionin e dytë të lirë në fushën e të drejtës penale, të 

shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 242, datë 09.07.2020.  

Projektvendimi titullohet “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidates znj. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 2 pika.  

Pika 1 e projektvendimit përmban propozimin për Presidentin e Republikës, të 

emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, të kandidates znj. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

kandidates znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe 

publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Lidhur me projektvendimin “Për propozimin për emërim në Gjykatën e 

Lartë, të kandidatit z. {...}” - Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e tretë të lirë 

në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 243, datë 
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09.07.2020, u përfshinë dy kandidatë, konkretisht: z. {...} dhe z. {...}. Për këta kandidatë, 

siç u parashtrua më lart, u verifikua që plotësonin dy kërkesat e ligjës për të qenë pjesë e 

procedurës së përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë, në kushtet kur ata ishin kualifikuar 

në procedurën e ngritjes në detyrë/emërimit ndërsa plotësonin kriteret e kandidimit, si 

dhe kishin dy vlerësime etike dhe profesionale. 

Edhe në këtë procedurë përzgjedhjeje, bazuar në hapat, kriteret dhe përparësitë e 

renditjes së kandidatëve, sipas përcaktimeve të pikës 9, të Ligjit “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe Vendimit të Këshillit nr. 

70, datë 07.02.2020, unë si relator kam realizuar renditjen e kandidatëve për pozicionin e 

tretë të lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 243, datë 

09.07.2020, duke identifikuar dhe kandidatin e renditur më lart. 

Mbi propozimin tim si relatori i procedurës së përzgjedhjes, Këshilli i Lartë 

Gjyqësor, me Vendimin Paraprak të propozimit për emërim nr. 82, datë 09.03.2021, 

vendosi: 

“1. Miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën 

e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 

243, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Z. {...}; 

2) Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 243, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidatit z. {...}”. 

Vendimi i arsyetuar si më lart, iu njoftua rregullisht, më datë 09.03.2021, në rrugë 

elektronike, kandidatëve z. {...} dhe z. {...}, të cilët, bazuar në pikën 12, të nenit 48, të 

Ligjit “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, gëzonin të 

drejtën e ankimit ndaj këtij vendimi. 

Kandidati z. {...}, në rrugë elektronike, më datë 09.03.2021, konfirmoi marrjen e 

njoftimit për Vendimin. Ndërsa më datë 10.03.2021, ky kandidat i bëri të ditur Këshillit 

se nuk do të paraqiste ankim ndaj vendimit. 

Kandidati z. {...}, në rrugë elektronike, më datë 09.03.2021, konfirmoi marrjen e 

njoftimit për Vendimin. Po në këtë datë ky kandidat, i bëri të ditur Këshillit se nuk gjente 

arsye për të kontestuar vendimin, si dhe se nuk do të paraqiste ankim ndaj tij. 
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Në kushtet kur kandidatët kanë konfirmuar dakordësinë me Vendimin Paraprak të 

propozimit për emërim nr. 82, datë 09.03.2021, si dhe kanë deklaruar se nuk kanë ankim 

ndaj tij, ky vendim konsiderohet se ka marrë formë të prerë. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 70, të Vendimit të Këshillit nr.70, datë 

07.02.2020, unë në cilësinë e relatorit të procedurës së përzgjedhjes kam përgatitur 

projektvendimin përfundimtar të propozimit për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatit të renditur më lart, për pozicionin e tretë të lirë në fushën e të drejtës penale, të 

shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 243, datë 09.07.2020.  

Projektvendimi titullohet “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatit z. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 2 pika.  

Pika 1 e projektvendimit përmban propozimin për Presidentin e Republikës, të 

emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe 

publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Lidhur me projektvendimin e fundit “Për propozimin për emërim në 

Gjykatën e Lartë, të kandidatit z. {...}” - Në procedurën e përzgjedhjes për pozicionin e 

katërt të lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 244, 

datë 09.07.2020, u përfshinë tre kandidatë, konkretisht: znj. {...}; z. {...} dhe z. {...}. Për 

këta kandidatë, si edhe më herët u parashtrua, është verifikuar plotësomi i dy kërkesave të 

ligjës për të qenë pjesë e procedurës së përzgjedhjes për këtë pozicion të lirë, në kushtet 

kur ata ishin kualifikuar në procedurën e ngritjes në detyrë/emërimit ndërsa plotësonin 

kriteret e kandidimit, si dhe kishin dy vlerësime etike dhe profesionale. 

Edhe në këtë procedurë përzgjedhjeje, bazuar në hapat, kriteret dhe përparësitë e 

renditjes së kandidatëve, sipas përcaktimeve të pikës 9, të Ligjit “Për statusin e 

gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe Vendimit të Këshillit 70, 

datë 07.02.2020, unë si relator kam realizuar renditjen e kandidatëve për pozicionin e 
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katërt të lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin e Këshillit nr. 244, 

datë 09.07.2020. 

Mbi propozimin tim, Këshilli i Lartë Gjyqësor, me Vendimin Paraprak të 

propozimit për emërim nr. 83, datë 09.03.2021, vendosi: 

“1. Miratimin e renditjes së gjyqtarëve që kandidojnë për t’u emëruar në Gjykatën 

e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 

244, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, si më poshtë: 

1) Znj. {...}; 

2) Z. {...}; 

3) Z. {...}. 

2. Propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, në pozicionin e lirë në fushën e të 

drejtës penale, të shpallur me Vendimin nr. 244, datë 09.07.2020, të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor, të kandidatit z. {...}”. 

Propozimi për emërimin në Gjykatën e Lartë të kandidatit z. {...}, sipas Vendimit 

Paraprak të Këshillit nr. 83, datë 09.03.2021, i cili është i renditur i treti për këtë pozicion 

të lirë, ka ardhur në kushtet kur dy kandidatët e renditur më lart, znj. {...} dhe z. {...}, u 

propozuan për emërim në Gjykatën e Lartë me dy vendimet pararendëse të propozimit 

për emërim, atyre nr. 81 dhe nr. 82, datë 09.03.2021.   

Vendimi i arsyetuar si më lart, iu njoftuar rregullisht, më datë 09.03.2021, në 

rrugë elektronike, kandidatëve znj. {...}, z. {...} dhe z. {...}, të cilët, gëzonin të drejtën e 

ankimit ndaj këtij vendimi. 

Kandidatja znj. {...}, në rrugë elektronike, më datë 10.03.2021, ndërsa konfirmoi 

marrjen e njoftimit për Vendimin, i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk kishte 

vërejte për vendimin, si dhe nuk do të ushtronte ankim ndaj tij. 

Kandidati z. {...}, në rrugë elektronike, më datë 09.03.2021, konfirmoi marrjen e 

njoftimit për Vendimin. Ndërsa më datë 10.03.2021, i bëri të ditur Këshillit se nuk do të 

paraqiste ankim ndaj vendimit. 

Kandidati z. {...}, në rrugë elektronike, më datë 09.03.2021, ndërsa konfirmoi 

marrjen e njoftimit për Vendimin, i bëri të ditur Këshillit të Lartë Gjyqësor se nuk kishte 

asnjë rezervë për përmbajtjen dhe konkluzionet e arritura në vendim, si dhe se hiqte dorë 

nga e drejta e ankimit ndaj tij. 
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Në kushtet kur kandidatët kanë konfirmuar dakordësinë me Vendimin Paraprak të 

propozimit për emërim nr. 83, datë 09.03.2021, si dhe kanë deklaruar se nuk kanë ankim 

ndaj tij, ky vendim konsiderohet se ka marrë formë të prerë. 

Për rrjedhojë, në zbatim të pikës 70, të Vendimit të Këshillit nr.70, datë 

07.02.2020, unë në cilësinë e relatorit të procedurës së përzgjedhjes kam përgatitur 

projektvendimin përfundimtar të propozimit për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatit {...}.  

Projektvendimi titullohet “Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë, të 

kandidatit z. {...}”. 

Projektvendimi është i strukturuar në 2 pika.  

Pika 1 e projektvendimit përmban propozimin për Presidentin e Republikës, të 

emërimit në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

Në pikën 2 të projektvendimit përcaktohet se një kopje e vendimit i njoftohet 

kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e 

qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

Së fundi, në projektvendim përcaktohet hyrja e tij në fuqi menjëherë dhe 

publikimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit!  

 

 Naureda Llagami: Faleminderit, zoti Toska për relatimin! 

 Atëherë, kalojmë në projekt-aktin e parë që ka të bëjë me propozimin për zotin 

{...}. 

Jeni dakord? 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ilir Toska: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Medi Bici: Pro. 

 Naureda Llagami: Dakord. 
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 Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 1. T’i propozojë Presidentit të Republikës 

emërimin në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor.  

  

Naureda Llagami: Kalojmë në propozimin e dytë që ka të bëjë me kandidaten 

znj. {...}. Jeni dakord me propozimin? 

 Maksim Qoku: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ilir Toska: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Medi Bici: Pro. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 1. T’i propozojë Presidentit të Republikës 

emërimin në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, të kandidates znj. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidates znj. {...}, sipas kërkesave të nenit 

98 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në propozimin e radhës që ka të bëjë me kandidatin 

z. {...}. Jeni dakord me propozimin? 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ilir Toska: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 
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 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Medi Bici: Pro. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 1. T’i propozojë Presidentit të Republikës 

emërimin në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

 

Naureda Llagami: Kalojmë në propozimin e katërt, që ka të bëjë me kandidatin 

zotin {...}. Jeni dakord me propozimin e përcjellë nga Komisioni? 

Maksim Qoku: Dakord. 

 Dritan Hallunaj: Pro. 

 Ilir Toska: Dakord. 

 Alban Toro: Dakord. 

 Fatmira Luli: Dakord. 

 Marçela Shehu: Dakord. 

 Erjon Muharremaj: Pro. 

 Brikena Ukperaj: Pro. 

 Medi Bici: Pro. 

 Naureda Llagami: Dakord. 

Këshilli i Lartë Gjyqësor vendosi: 1. T’i propozojë Presidentit të Republikës 

emërimin në Gjykatën e Lartë, nga radhët e gjyqtarëve, të kandidatit z. {...}. 

2. Një kopje e vendimit i njoftohet kandidatit z. {...}, sipas kërkesave të nenit 98 

të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të 

Këshillit të Lartë Gjyqësor. 

Me kaq po e mbyllim edhe mbledhjen e sotshme. 
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 Faleminderit!  

Ditë të mbarë! 

 

* * * 

(Pika 1 e rendit të ditës) 

 

Për Këshillin e Lartë Gjyqësor 

 


